USNESENÍ
z 5. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 24. 06. 2015

Usnesení číslo:

551/2015/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek

I.

Bere na vědomí

1. Informace starosty o událostech ve městě a činnosti rady města
2. Informace starosty o plnění dříve přijatých úkolů
3. Rozhodnutí č. 15245984- SFŽP o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní
prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí na akci: Nakládání s bioodpadem
ve městě Borohrádek a registrační list na tuto akci.
II.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Schvaluje

Program zasedání v upraveném znění
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jindřich Vašíček, Ing. Marta Susová, Radomila
Pírková
Záměr odkoupení části pozemku p.č. 965/2 ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., v k.ú. Borohrádek,
pro realizaci rozdělovacího objektu na vzdouvání vody a souhlasí s vypracováním
geometrického oddělení a znaleckého posudku dle aktualizovaného projektu.
Protinávrh k bodu 7 na pořízení změny územního plánu na pozemku p.č. 5/1 v k.ú. Šachov
u Borohrádku: Odložit projednání na některé z dalších zasedání ZM a pověřit RM
doplněním dalších informací.
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení: „Nakládání s bioodpadem
ve městě Borohrádek“, a schvaluje kupní smlouvu s vítězným uchazečem – firmou MEVA
– Ostrava, s.r.o., Slovenská 1083/1b, Ostrava – Přívoz, IČ: 64088707
Záměr odkoupení pozemků pod místní komunikací Jana Žižky v Borohrádku. Jedná se o
pozemky p.č. 437/3 – ostatní plocha o výměře 123m², p.č. 437/5 – ostatní plocha o výměře
105m², p.č. 437/7 – ostatní plocha o výměře 173 m²,vše v k.ú. Borohrádek.
Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek jako dárcem a Královéhradeckým krajem
jako obdarovaným týkající se pozemku p.č. 833/4 v k.ú. Borohrádek odděleného
geometrickým plánem z pozemku p.č. 833/2 v k.ú. Borohrádek.
Darovací smlouvu mezi Královéhradeckým krajem jako dárcem a městem Borohrádek
jako obdarovaným týkající se pozemků p.č. 881/11 – ostatní plocha o výměře 23m²
odděleného geometrickým plánem 756-93/2013 ze dne 11.07.2014 z pozemku 881/1,
pozemku p.č. 881/12 – ostatní plocha o výměře 4m² odděleného geometrickým plánem
756-93/2013 ze dne 11.07.2014 z pozemku p.č. 881/1 a p.č. 917/45 – ostatní plocha o
výměře 76m² odděleného geometrickým plánem 756-93/2013 ze dne 11.07.2014
z pozemku p.č. 917/1, vše v k.ú. Borohrádek.
RO č. 7 - příjem účelové dotace neinvestiční a investiční na realizaci projektu s názvem
„Sokolovna Borohrádek“ dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu královéhradeckého
kraje evidována pod číslem RG/2015/26 ve výši 1,400.000,- Kč. Příjem dotace neinvestiční
činí 950.000,- Kč a investiční 450.000,- Kč.

10. Účetní závěrku města Borohrádek za rok 2014. Převod výsledku hospodaření za rok 2014
ve výši 4,789.999,15 Kč z účtu 496 Výsledek hospodaření běžného účetního roku, který
přechází roční účetní závěrkou na účet 431 a Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
na účet 432 nerozdělený zisk.
11. a) ZM města projednalo závěrečný účet obce k 31. 12. 2014 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání
hospodaření.
b) K odstranění méně závažných chyb přijímá zastupitelstvo opatření dle přílohy
c) ZM pověřuje RM kontrolou realizace navrženého opatření a zároveň ukládá RM
předložit zprávu o kontrole na příštím jednání ZM.
12. Záměr demolice všech budov v bývalém areálu ŽPSV, zpevněných ploch a zrušení
železniční vlečky mimo budovy SO.01, SO.08, SO.14, SO.15 a komín SO.05

III.
1.
2.

Ukládá RM

Prověřit a získat více informací k žádosti na pořízení změny územního plánu na pozemku
p.č. 5/1 v k.ú. Šachov u Borohrádku
Provést kontrolu realizace navrženého opatření k odstranění méně závažných chyb a
nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření a zároveň ukládá RM předložit zprávu
o kontrole na příštím jednání ZM.

.................................................
Mgr. Martin Moravec v.r.
starosta

............................................
Milan Maček v.r.
místostarosta

